
SAAAssuradeuren 
 

Verschillenlijst Motorverzekering 

 

Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de verschillen en dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen 
de voorwaarden of vraag ernaar bij uw adviseur. 

Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Voorwaardennummer IQ Alg 01 en IQ Motor 01 M 03.2.70 E 

Vervangende motor 
De periode is beperkt tot 10 dagen. 
Bij uitval is er dekking voor een 
motorrijtuig van iemand anders 
tegen dezelfde risico’s. 

De periode is niet benoemd. Er is 
geen dekking voor een ander 
motorrijtuig bij uitval. 

Waarborgsom Tot maximaal € 25.000,- Tot maximaal € 50.000,- 

Uitsluiting 

• Voor snelheids-, 
regelmatigheids- of 
behendigheidsrittten of- 
wedstrijden. 

• Wel dekking voor ritten onder 
auspiciën van de KNMW of 
FIM. 

• Voor snelheids-, 
regelmatigheids- of 
behendigheidsrittten of- 
wedstrijden. 

• Geen dekking voor ritten 
onder auspiciën van de 
KNMW of FIM. 

Hulpverlening binnenland 
• Stallings- en bergingskosten 

worden niet vergoed. 
• Vervoer bestuurder en 

passagier per taxi. 

• Noodzakelijke stallings- en 
bergingskosten worden 
vergoed.  

• Hulpdienst bepaalt de manier 
van vervoer. 

Hulpverlening buitenland Hulp voor bestuurder en passagier 
na ongeval.  

Naast ongeval ook recht op hulp bij 
ernstige ziekte. 

Hulpverlening buitenland 
bij casco verzekeringen 

• Vergoeding van maximaal  
€ 115,- voor noodzakelijke 
hulp langs de weg bij 
mechanische of elektronische 
pech. 

• Geen vergoeding van extra 
verblijfkosten. 

• Vergoeding noodreparatie 
langs de weg voor maximaal  
€ 125,-. 

• Vergoeding van € 75,- per 
persoon per dag voor 
maximaal 10 dagen. 

Accessoires 
Geluidsapparatuur, valbeugels, 
spiegels en lampenset zijn tot 
maximaal € 455,- per accessoire 
meeverzekerd. 

Accessoires dienen apart 
meeverzekerd te worden. 

Bonus-malusregeling 
• Tot maximaal 75% korting.  
• Eventueel is een toeslag op 

premie mogelijk. 
• Tot maximaal 80% korting. 
• Geen toeslagregeling. 
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Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Nieuwwaarderegeling 4 jaar 3 jaar 

Afschrijvingsregeling 
• 1e jaar 100%  
• 2e jaar 2% per maand  
• 3e jaar 1,25% per maand  
• 4e jaar 1% per maand 

• 1e jaar 100% 
• 2e en 3e jaar 1% per maand 

Aanschafwaarderegeling Ja, eerste jaar na aankoop. Nee 

Opzittenden Schadeverzekering Opzittenden 

Indien u een Schadeverzekering 
Opzittenden heeft afgesloten dan 
wordt deze omgezet naar een 
Ongevallen Opzittenden. Deze 
verzekering heeft een aanzienlijk 
lagere dekking. 


